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Po dlouhých letech měníme značku vybavení – německý Adidas střídá na příští 
roky španělská JOMA. Pro tento soutěžní ročník budeme mít tři sady – bílou, 
zelenou a žlutou.

TRADEMARK
E. CORPORATIVE COLOR RANGE
3. Variation of Generic Colors



SEKTOR D1 b5 D2

ŘADA 2 4 8

SEDADLO 14 19 4

Vylosovaní permanentkáři si mohou výhru zvolit dle libosti – buď karton piv nebo 
klubové triko. Odměnu si lze vyzvednout po utkání ve Fanshopu na Městském 
stadionu v Karviné-Ráji nebo do středy 12. 10. 2022 vždy od 8:00 do 16:00. Odměna 
bude předána vylosovaným pouze na základě předložení platné permanentky. 
Pro předání zvoňte, prosím, na sekretariát – vchod do administrativní části budovy. 

NEBO
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# KLUB Z V R P S RG B

1.  10 6 2 2 15:5 10 20

2. 10 5 4 1 19:9 10 19

3. 10 6 1 3 18:12 6 19

4. 10 5 2 3 17:12 5 17

5. 10 5 1 4 10:7 3 16

6. 10 5 1 4 17:16 1 16

7. 10 4 3 3 11:16 -5 15

8. 10 4 2 4 15:11 4 14

9. 10 4 2 4 14:11 3 14

10.
JIHLAVA

10 4 1 5 13:15 -2 13

11. 10 4 1 5 12:14 -2 13

12. 10 3 3 4 13:15 -2 12

13. 10 3 2 5 16:22 -6 11

14. 10 3 2 5 6:15 -9 11

15. 10 2 3 5 13:21 -8 9

16. 10 2 0 8 14:22 -8 6

AKTUÁLNÍ KOLO (11)

MFK KARVINÁ – 

SLEZSKÝ FC OPAVA

MĚSTSKÝ STADION, KARVINÁ-RÁJ

8. 10.

16:00

FC VYSOČINA JIHLAVA – 1. SK PROSTĚJOV 7. 10.  18:00

MFK CHRUDIM – FK DUKLA PRAHA 8. 10.  10:15

MFK VYŠKOV – FK VARNSDORF 8. 10.  10:15

AC SPARTA PRAHA B – SK LÍŠEŇ 9. 10.  10:30

FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM – 

FK VIAGEM PŘÍBRAM
9. 10.  16:00

FC SILON TÁBORSKO – FK TŘINEC 9. 10.  16:00

SK SIGMA OLOMOUC B – SK SLAVIA PRAHA B 10. 10.  15:00

UPLYNULÉ KOLO (10)

SK LÍŠEŇ – 

MFK KARVINÁ

SPORTOVNÍ AREÁL KUČEROVA, BRNO

1:2 

(0:1)

FK DUKLA PRAHA – FC VYSOČINA JIHLAVA 5:0

FK VIAGEM PŘÍBRAM – SK SIGMA OLOMOUC B 5:0

SFC OPAVA – FC SILON TÁBORSKO 1:0

FK TŘINEC – MFK CHRUDIM 0:2

1. SK PROSTĚJOV – AC SPARTA PRAHA B 0:2

SK SLAVIA PRAHA B – MFK VYŠKOV 3:1

FK VARNSDORF – 

FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM 
3:1
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jan žídek:

Nikdo jiný než zkušený Jan Žídek nemohl 
být respondentem před utkáním s Opavou. 
Bývalý kapitán SFC v létě podepsal v Karviné 
a dnes jej čeká první duel proti SFC. Jak se 
těší? Na jaké okamžiky v dresu slezského 
soka nejraději vzpomíná? Má už jasno,  
co bude dělat po kariéře? Nejen to prozradil  
v tomto rozhovoru…

Honzo, bude pro tebe dnešní duel emotivní?
Bude speciální! V Opavě jsem strávil 
spoustu let, takže to bude trochu jiné. Ale 
v samotném zápase na to nejde myslet. 
Budu se soustředit na svůj výkon, abych 
pomohl týmu k zisku tří bodů.   

Bylo by to jiné, kdyby se hrálo v Opavě?
Asi vzhledem k fanouškům jo. Mám s nimi 
výborný vztah. Počkám si na jaro, kdy se 
se mnou rozloučí – moc se těším. Volal mi 
kvůli tomu i nejznámější fanoušek Džeky 
(úsměv). 

Vedení Slezského FC se s tebou oficiál-
ně rozloučilo minulý týden na hrací ploše  
v přestávce zápasu s Táborskem. Potěšilo 
tě to?
Bylo to fajn a příjemné. Přeci jen fotbal dě-
láme i kvůli trofejím a uznání. V Opavě jsem 
zanechal nějakou stopu a považuju si toho. 

Kdybys měl vybrat pár zásadních momentů, 
na které v dresu Opavy nezapomeneš, jaké 
by to byly? 

Stoprocentně finále MOL Cupu proti Zlínu 
nebo vyprodaný pohárový duel s Plzní, 
které jsem dal gól z půlky hřiště a my vy-
hráli 4:2. A pak dvouleté snažení o postup 
do FORTUNA:LIGY plus samozřejmě naše 
ligové působení mezi elitou.   

Téměř první polovinu sezóny po návratu však 
Opava hrála v brněnském azylu. Nic moc, že? 
Jako hráč jsem to nezažil, protože jsem byl 
po operaci kolene a na zápasy jsem jezdí-
val jako fanoušek. Pro mě to ale bylo určitě 
horší než pro kluky (smích). Vzdálenost, ale 
i stadion, který v Brně není úplně fotbalový.

Ještě k památnému finále MOL Cupu –  
jak blízko, či daleko byl triumf a tím postup 
do pohárové Evropy?
Řečeno úplně přesně – bylo to blízko  
a zároveň hodně daleko. Znovu se ukáza-
lo, že poslední krok bývá opravdu nejtěžší. 
Myslím si, že paradoxně náš finálový sou-
peř Zlín byl ze všech týmů, které jsme na 
cestě porazili, nejhratelnější. Bohužel! Byl 
to extrémní tlak, strašně moc jsme chtě-

„PROHRA VE FINÁLE  

POHÁRU MĚ MRZÍ DODNES“
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li před zaplněným olomouckým stadio-
nem uspět. Dodnes mě to obrovsky mrzí.  
Ani ne tak kvůli Evropské lize, kde bychom 
asi opravdu byli jen sparingpartneři, ale 
kvůli trofeji.  kvalitu, a to ve všech katego-
riích. 

Nabízí se otázka, jestli od té doby nahlížíš 
na MOL Cup trochu jinak. Přeci jen některé 
týmy hrají pohár pouze z nutnosti…
…říká se, že přes pohár vede nejschůdněj-
ší a nejrychlejší cesta do pohárové Evropy. 
Pro týmy, které se na pohárové souboje 
“nevykašlou“, to může být zajímavé.   

Zpátky do současnosti – oba týmy jsou na 
šestnácti bodech, což se úplně nečekalo. 
Vnímáš to podobně?
Asi jo. Měli jsme mít určitě víc bodů, to je 
jasné zklamání. Po herně nepovedeném 
začátku, kdy jsme ale sbírali body, se nám 
přestalo dařit. Kromě výkonů jsme neměli 
ani výsledky. Jen se potvrzuje, jak těžká 
druhá liga je. Každé utkání je nevyzpyta-
telné.   

Máš recept, jak na Opavu vyzrát a ukořistit 
v tomto slezském derby tři body?
Je pravdou, že Opavu i trenéra Westa 
znám dokonale. Bude to fakt těžké utkání 
a určitě jim bude vadit zvýšená agresivita. 
Zápas rozhodne ten, kdo víc bude chtít. 
Pro oko diváka to může být super zápas, 
protože my i Opava chceme hrát s míčem. 

Určitě bude i výborná atmosféra.
Doufám, že přijde hodně lidí a fotbal si užijí.   

Od léta jsi naším hráčem. Jsi tady spoko-
jený?
Spokojený, až dokonce překvapený 
(úsměv). Po dlouhých letech jsem změnil 
klub, několikrát jsem se po konci v Opa-
vě sešel s panem Vlkem a vize Karviné 
se mi líbila. Ale uznávám, že jsem přesně 
nevěděl, co od toho čekat z důvodu velké 
obměny kádru. Když jsem poznal zázemí  
i servis okolo, tak jsem byl fakt překvape-
ný. To jsem úplně nečekal! V Karviné jsem 
hodně spokojený a po dlouhých letech  
řeším konečně jen fotbalové věci.   
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Nastupuješ pravidelně v základní sestavě, 
když absentuje Michal Papadopulos, navlé-
káš dokonce kapitánskou pásku. Čekal jsi 
to v červnu?
Proto mě vedení bralo – abych hrál. Sice 
roky mám, to jo. Ale zároveň na sobě tvrdě 
pracuji a fyzicky stále stíhám. Když na to 
nebudu mít, nebude se mi dařit a trenér mě 
nedá do sestavy, tak to pochopím. Aktuál-
ně jsem rád za to, že jsem zdravý a hraju 
pravidelně. 

Už jsi přemýšlel, co budeš dělat po aktivní 
kariéře? Přeci jen máš 37 let…
…končit ještě nechci. Ale je to všechno  
v mých letech o zdraví (klepe na čelo – 
pozn. autora). Pokud budu v pohodě, tak 
bych ještě minimálně dva roky chtěl hrát. 
Velkou motivaci mám v osobě mého ka-
maráda Pavla Zavadila, který hrál do čty-
řiačtyřiceti a až teď v létě ukončil profesi-
onální kariéru. Chci se mu aspoň přiblížit 
(smích). A co po kariéře? Jasno mám.  
S kamarády máme společný podnikatel-
ský záměr, rozjíždíme jeden projekt mimo 
fotbal. 
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V útulném areálu asi 20 kilometrů od Uher-
ského Hradiště vidělo pět stovek fanoušků 
tři branky. Pro domácí Bzenec šlo o „svá-
tek“ fotbalu, a když v sedmé minutě Čech 
využil chybu fotbalistů ve žlutých dresech 
a otevřel skóre, bylo veselo! Jenže hosté 
byli i přes inkasovaný gól pány na trávní-
ku, drželi míč a domácí nepouštěli na svoji 
polovinu. Ještě před inkasovaným gólem 
trefil Dominik Žák břevno a pro ofsajd ne-
byl uznán gól Jakubu Rezkovi.

Druholigovému favoritovi v dalších minu-
tách vázla předfinální a finální fáze a cen-
try sbíral či boxoval domácí gólman. Až ve 
třicáté minutě se po rychlém přiťuknutí 
do vápna dostal Žák – byl jasně faulován 
a sudí Volek neváhal. Míč si na penaltový 
puntík postavil Rafiu Durosinmi, a přesto-
že gólman vystihl stranu a na míč si sáhl,  
tak na něj nedosáhl a bylo vyrovnáno.

Obraz hry se do konce poločasu nezměnil 
a bohužel ani skóre. Do druhého poločasu 
vyběhl na trávník čerstvý Stelios Kokovas, 
který nahradil Martina Zedníčka. Karvin-
ští měli pořád víc ze hry, ale gól vstřelili 

už pouze jeden. Hezký centr Kokovase 
zužitkoval dělovkou zblízka pod břevno  
Jaroslav Málek a favorit vedl. 

Další gól už Karvinští přes další šance  
Málka, Rezka, Papadopulose či po zajíma-
vém přímému volnému kopu Rajmunda  
Mikuše už nepřidali.

Ve třetím kole čeká na Karvinou cesta na 
jih Čech – na půdě divizní Soběslavi se dru-
holigový favorit představí v úterý 18. října 
od 15 hodin.

Karvinští zvládli druhé pohárové kolo, když na jihu Moravy v Bzenci vyhráli 2:1 a už 
znají soupeře pro další kolo. Bude jím jihočeský klub Spartak Soběslav.

PO BZENCI DO SOBĚSLAVI

MOL CUP

TJ SLOVAN BZENEC – MFK KARVINÁ 1:2 (1:1)

BRANKY 7. Čech – 29. z pen. Durosinmi, 61. Málek

SESTAVA
Neuman – Mikuš, Soukeník (89. A. Krčík), Šindelář, Zedníček (46. Kokovas) – 
Žák, Teplan – Bartl (66. Cienciala), Málek, Rezek (89. Motyčka) – Durosinmi  
(56. Papadopulos).

ASISTENT 
TRENÉRA 
RADOMÍR 
KORYTÁŘ

„Přijeli jsme si do Bzence pro postup a cíl jsme splnili. Ano, představovali jsme si 
lepší výsledek, ale celý zápas jsme byli lepší. Měli jsme víc šancí, asi pět tutovek. 
Některé akce jsme určitě měli dohrát lépe. Postup je zasloužený.“



×

Fotbal × hokej v televizi?  fotbal

Ronaldo × Messi?  messi

Útok × obrana?  ÚTOK

Televize × internet?  internet

Facebook × instagram?  instagram

Filmy × seriály?  seriály

Léto × zima?  léto

Tenisky × pantofle?  tenisky

Karta × hotovost?  karta

Blondýny × brunety?  brunety

12 MFK KARVINÁ

lukáš 

budínský

 #32 ZÁLOŽNÍK

křížový  

výslech

WWW.MFKKARVINA.CZ



SLEVA
15% 

Speciální nabídka 
pro fanoušky MFK Karviná

OBI Havířov
Před Tratí 1433/4
735 64 Havířov IV – Suchá
tel.: 296 601 111
www.obi.cz

Sleva se vztahuje na disponibilní zásobu 
v prodejně. Slevy nelze sčítat. Sleva se 
nevztahuje na nákup dárkových karet OBI. 
Slevu nelze uplatnit na množstevní slevy, 
paletové ceny, nákup s věrnostní kartou apod.

o 15% zlevnit. Stačí odevzdat tento leták při
placení zvoleného výrobku u pokladny.

170486 A5 LETAK MFK KARVINA STROMKY.indd   1 11/28/2017   11:43:24 AM

na jeden produkt

Od  do  si v OBI Havířov 
můžete vybrat jakýkoli produkt, který chcete 

10. 10. 20. 10. 2022
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Číslo 33 už je v MFK volné. Proč? To vysvětlil sportovní ředitel 
klubu Lubomír Vlk. „Rafa Tavares měl poslední rok vleklé 
zdravotní problémy, proto jsme se vzájemně domluvili na 
ukončení smlouvy. Rafovi za celý klub přeji, ať se dá zdravotně 
do pořádku. A zároveň mu chci popřát do další kariéry jen to 
nejlepší,“ uvedl Lubomír Vlk.

V dresu MFK Karviná zasáhl Brazilec do jednadvaceti 
prvoligových zápasů a vstřelil tři góly. Ovšem v minulé sezóně 
si připsal pouze čtyři starty v úvodu sezóny. Pak jej zabrzdilo 
zranění, kvůli kterému zbytek soutěže vynechal. V létě se 
zapojil do přípravy, jenže se opět zranil…

RAFAEL TAVARES V KARVINÉ NEPOKRAČUJE

SPORTOVNÍ DEN NA LODIČKÁCH  
ZA ÚČASTI HRÁČŮ
Ani nepřízeň počasí neodradila organizátory, veřejnost ani samotné fotbalisty od 
akce, která se konala v neděli 18. září na Lodičkách. Tam dorazila pětice fotbalistů 
A-týmu a trenér.

Statutární město Karviná zorganizovalo třetí zářijovou neděli akci pro sportovní oddíly, 
na které se mohly ukázat široké veřejnosti. Městský fotbalový klub Karviná zastupovali 
mládežničtí trenéři Tomáš Červenka, Aleš Hujík či Michael Klos. Z hráčů A-týmu dorazila 
pětice Vladimír Neuman, Jiří Ciupa, Adam Fabisz, Rafiu Durosinmi a Martin Zedníček. 
Nechyběl ani trenér „áčka“ Tomáš Hejdušek.

Zástupce MFK nešlo přehlédnout, jelikož se aktivně zapojili do programu a s dětmi si 
mimo jiné ve dvou fotbalových MINI Fotbal ARENÁCH zahráli fotbal. Nechyběl ani stan 
s klubovými suvenýry. „Počasí sice opravdu nepřálo, ale i přesto jsme si s pár dětmi 
zakopali. Byla to fajn strávená nedělní odpolední hodinka,“ řekl gólman Vladimír Neuman.



fanshop.mfkkarvina.cz

Bulletin_fanshop_148x210mm.indd   1 27.07.2022   18:28
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Do vítězného duelu v Chomutově s Rumunskem (2:1) 
nenastoupil, proti druholigové Vlašimi (2:2) už ano. 
Sebastian Boháč byl za strávený čas v reprezentaci i pro- 
stor na hřišti rád. 

„Celý sraz jsem si užil, poznal nové kluky a nabral nové 
zkušenosti. Proti Vlašimi jsem nastoupil v základní sestavě  
a soupeř znovu ukázal, jak je to nepříjemný a zároveň kvalitní 
tým,“ uvedl po návratu zpět do Karviné Sebastian Boháč.

Nutno připomenout, že v dresu Vlašimi nastoupil Antonín Svoboda, který je ve 
středočeském celku z Karviné na hostování. Téměř týdenní sraz už je minulostí, nový 
trenér Aleš Křeček své svěřence po zápase „propustil“ do svých klubů, ve kterých se 
zapojili zpět do procesu před mistrovskými zápasy.

Reprezentační dvacítka má za sebou zářijový sraz včetně dvou přípravných 
duelů – s Rumunskem a Vlašimí. Sebastian Boháč proti Rumunsku nehrál, proti 
účastníkovi druhé ligy pak odehrál v základní sestavě první poločas.

SEBASTIAN BOHÁČ REPREZENTOVAL

NOVINKY Z MFK

fanshop.mfkkarvina.cz

Bulletin_fanshop_148x210mm.indd   1 27.07.2022   18:28

FO
TO

: V
er

on
ik

a 
He

jn
ov

á



Objednání na tel. čísle: +420 558 889 570, 
nebo na e-mailu: karvina.sanaplasmaCZ@takeda.com
www.sanaplasma.cz

Kde nás najdete?

Kosmonautů 511/23b, Karviná

„Staňte se dárcem 
krevní plasmy!“

800 Kč  
za odběr

SAN-22-045GI_Inzerce_fotbal_bulletin_Karvina_A5_v3.indd   1 06.09.2022   16:12
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Měsíc září a první duel v říjnu přinesl na 
konto béčka hned deset z patnácti mož-
ných bodů. Zbytečná ztráta přišla pouze  
v Krnově i totálně zpackaný a nepovedený 
duel Karvinští prohráli 0:1. Naopak excelo-
vali ve Velkých Hošticích proti rezervě SFC 
Opava. „Získali jsme tři body po opravdu 
vynikajícím výkonu, za který bych chtěl 
všechny kluky pochválit,“ uvedl trenér  
Marek Bielan k výhře 2:1.

V domácím duelu s Bruntálem (6:1) týmu 
pomohli dokonce dorostenci – především 
cizinci Ezeh a dvougólový Brazilec Vinici-
us. „Tým máme mladý v každém zápase.  
Je fajn, že nám během reprezentační pauzy 
pomohli,“ dodal Bielan.

V neděli dorazí na Kovonu Valašské Mezi-
říčí, které je aktuálně šesté s tříbodovou 
ztrátou na karvinský B-tým. Utkání začíná 
dopoledne v 10:15 hodin.

Rezervní celek je už v tabulce třetí s druhou nejlepší defenzivou celé soutěže.  
Na vedoucí Hlubinu ztrácejí svěřenci trenéra Marka Bielana pouhé dva bodíky. Zítra 
hostí Valašské Meziříčí.

BÉČKO OVLÁDLO SLEZSKÉ DERBY

B-TÝM

Objednání na tel. čísle: +420 558 889 570, 
nebo na e-mailu: karvina.sanaplasmaCZ@takeda.com
www.sanaplasma.cz

Kde nás najdete?

Kosmonautů 511/23b, Karviná

„Staňte se dárcem 
krevní plasmy!“

800 Kč  
za odběr
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FRENŠTÁT P. RADHOŠTĚM – 

MFK KARVINÁ B
2:0

MFK KARVINÁ B –  

POLANKA NAD ODROU 
2:2

RÝMAŘOV – 

MFK KARVINÁ B
1:2

MFK KARVINÁ B –  

UNIE HLUBINA 
1:0

BÍLOVEC – 

MFK KARVINÁ B
2:3

MFK KARVINÁ B –  

HAVÍŘOV 
1:1

KRNOV – 

MFK KARVINÁ B
1:0

MFK KARVINÁ B –  

BRUNTÁL 
6:1

OPAVA B – 

MFK KARVINÁ B
1:2

MFK KARVINÁ B –  

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  
9. 10. | 10:15

BŘIDLIČNÁ – 

MFK KARVINÁ B
15. 10. | 14:30

MFK KARVINÁ B –  

NOVÝ JIČÍN  
23. 10. | 10:15

BOHUMÍN – 

MFK KARVINÁ B
30. 10. | 14:30

Termíny a časy zápasů se mohou změnit.  
Pro aktuální rozpis navštivte www.mfkkarvina.cz
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Termíny a časy zápasů se mohou změnit v závislosti na TV přenosech.  
Pro aktuální rozpis navštivte www.mfkkarvina.cz

PODZIM 2022

KOLO TERMÍN ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ VÝSLEDEK

1. so 30. 7. 10:15 0:3 (0:1)

2. PÁ 5. 8. 17:00 3:2 (1:2)

3. PÁ 12. 8. 17:00 1:1 (0:1)

4. SO 20. 8. 17:00
JIHLAVA

2:1 (1:0)

5. NE 28. 8. 10:15 3:2 (1:2)

6. ST 31. 8. 17:30 0:1 (0:0)

7. SO 3. 9. 10:15 2:1 (2:0)

8. PÁ 9. 9. 17:00 2:0 (1:0)

9. SO 17. 9. 10:15 5:1 (1:1)

10. SO 1. 10. 16:00 1:2 (0:1)

11. SO 8. 10. 16:00

12. SO 15. 10. 15:30

13. SO 22. 10. 15:00

14. NE 30. 10. 10:15

15. SO 5. 11. 15:00

16. NE 13. 11. 14:00



NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD STADIONU
§ 1 Obecná ustanovení
1.  Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem a platí pro ohraničený areál a zařízení 

Městského stadionu v Karviné-Ráji, kterým je statutární město Karviná (dále stadion). Na 
základě smluv uzavřených se statutárním městem Karviná je správcem stadionu a zároveň 
pořadatelem fotbalových utkání Městský fotbalový klub Karviná, se sídlem na ul. Sportovní 
898/4 Karviná–Nové Město (dále MFK).

2.  Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na 
stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu fotbalových utkání 
MFK KARVINÁ, která se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu stadionu 
je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry. Každý svým vstupem na utkání 
vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

§ 2 Stadion
1.  Stadion slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání.
2.  Veřejnost může do areálu stadionu vstupovat pouze se souhlasem MFK, pouze v čase 

stanoveném tímto návštěvním řádem, nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím MFK 
a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

3.  Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které navštíví fotbalové utkání MFK Karviná.
4.  K dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu je oprávněn MFK, 

pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci policie.

§ 3 Pobyt na stadionu
1.  Na stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný 

opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. 
Každá osoba uvnitř stadionu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, 
jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím 
průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude ze stadionu 
vyveden.

2.  Stadion je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením utkání do 
uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno z organizačních důvodů 
jinak.

3.  Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. 
Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném pro 
příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo 
bezpečnostní služby, případně příslušníků policie.

4.  Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn 
pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na 
vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po 
zahájení dané akce.

5.  Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek, stejně tak 
jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se na stadionu, ztrácejí 
oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též 
příslušníky policie kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4 Vstupní kontrola
1.  Každý návštěvník je při vstupu na stadion povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke 

kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
2.  Pořadatelská nebo bezpečnostní služba, jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou – a to i při 

použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace 
alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných 
nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou 
představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla 
a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

3.  Na stadion je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost 
a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu stadionu. O zákazu vnášet takové 
předměty na stadion je oprávněn rozhodovat správce, pořadatelská nebo bezpečnostní služba, 
případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.

4.  Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu na stadion, nebo 
osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude 
umožněn vstup na stadion. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán 
vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté 
osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5.  Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje 
takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5 Chování na stadionu
1.  Uvnitř stadionu je každý návštěvník povinen chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval 

bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak, jako zařízení stadionu a dále svým chováním 
neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu 
akce, která právě probíhá.

2.  Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby 
jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3.  Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla 
slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet 
se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě 
porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně 
zakázaného jednání, z areálu stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

4.  Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty jsou návštěvníci povinni udržovat volné.
5.  Každá osoba vstupující na stadion souhlasí bez předchozího upozornění s bezplatným 

pořízením a využitím svého obrazu nebo podobizny jako součástí jakéhokoliv obrazového 
záznamu, přenosu či reprodukce akce pro komerční, propagační a jiné účely.

§ 6 Zákazy
1.  Návštěvníkům je zakázáno vnášet do areálu stadionu zejména následující předměty nebo jiné 

předměty obdobné povahy či účelu:
a)   rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál
b)  zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové 

či bodací zbraně
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví
d)  láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají  

z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu
e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr

f)  ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících 
odpalovacích zařízení

g) tyče pro vlajky či transparenty
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
j) zvířata
k) laser ukazovátko
l) kufry, velké tašky, batohy apod.
m)  fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či 

obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele Městského stadionu
2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
a)  vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům 

odporující slogany či zobrazení
b)  lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, 

zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy 
jakéhokoli druhu a střechy

c)  vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, 
místností funkcionářů)

d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice
f) ničit zařízení a vybavení stadionu
g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku MFK Karviná
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty
i)  konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat stadion jinou cestou zejména 

odhazováním věcí
j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení
k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové
či obrazové záznamy jak v prostoru stadionu, tak z průběhu akce
l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu
3.  Každý návštěvník, který poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz (§6 odst.1 a 2 řádu), a to včetně 

pokusu o porušení některého ze zákazu uvedených v bodě 1. a 2. tohoto § 6, je povinen, 
za každé takové jednotlivé porušení povinnosti zaplatit MFK Karviná smluvní pokutu ve výši 
25.000 Kč; smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu MFK Karviná, a to do pěti (5) dnů, od 
doručení výzvy k jejímu zaplacení; výše smluvní pokuty je přiměřená okolnostem a významu 
zajišťovaných povinností. MFK Karviná je vedle výše uvedené smluvní pokuty oprávněna 
požadovat po každém návštěvníkovi, který poruší výše uvedené zákazy a omezení, také 
náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, a to do skutečné výše 
způsobené škody /v celém rozsahu/ (ustanovení §2050 občanského zákoníku se vylučuje 
z aplikace) a dále k vydání věci, kterou byla vzniklá škoda způsobena nebo závadný stav 
vyvolán. MFK je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo 
výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též 
na dobu neurčitou vstup na stadion.

§ 7 Prodej a reklama
Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů 
jakož i skladování předmětů uvnitř stadionu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem 
MFK Karviná.

§ 8 Práva pořadatele / Dohled
Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce MFK Karviná a při akcích také 
pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie ČR.

§ 9 Odpovědnost za škody
1.  Vstup a užívání stadionu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. MFK Karviná 

odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě 
nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

2.  Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit MFK Karviná.

§ 10 Jednání proti předpisům
1.  Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny ze 

stadionu a postihnuty zákazem vstupu. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného 
přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

2.  Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti MFK Karviná, nebo 
pořadateli dané akce.

3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Ochrana osobních údajů
1.    Návštěvníci berou na vědomí, že celý objekt Městského stadionu v Karviné - Ráji je monitorován 

průmyslovými kamerami a že kdykoliv během pobytu v něm mohou být pořizovány jejich 
fotografie, obrazové a zvukové záznamy.

2.  Návštěvníci berou na vědomí, že MFK, a dále i Fotbalová asociace České republiky („FAČR“) 
a Ligová fotbalová asociace („LFA“), mohou jako správci zpracovávat osobní údaje každého 
návštěvníka, a to i bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv  
a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Účelem zpracování 
osobních údajů je zajištění bezpečnosti osob a majetku na stadionech, zamezení vstupu 
na stadiony osobám, které se dopouštějí na stadionech porušování návštěvních řádů či 
protiprávního jednání. Za tímto účelem mohou správci tyto osobní údaje předávat i jiným 
osobám, a to zejména dalším fotbalovým klubům.

3.  Zpracovávány mohou být osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa 
bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které 
je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní, a údaje o přijatých 
opatřeních a udělených trestech.

4.  Každý návštěvník, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování 
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu 
údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo 
požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat 
o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

§ 12 Účinnost
Tento Návštěvní řád fotbalových utkání MFK Karviná na Městském stadionu v Karviné-Ráji je 
účinný od soutěžního ročníku 2016/2017.
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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD STADIONU
§ 1 Obecná ustanovení
1.  Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem a platí pro ohraničený areál a zařízení 

Městského stadionu v Karviné-Ráji, kterým je statutární město Karviná (dále stadion). Na 
základě smluv uzavřených se statutárním městem Karviná je správcem stadionu a zároveň 
pořadatelem fotbalových utkání Městský fotbalový klub Karviná, se sídlem na ul. Sportovní 
898/4 Karviná–Nové Město (dále MFK).

2.  Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na 
stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu fotbalových utkání 
MFK KARVINÁ, která se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu stadionu 
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vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.
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1.  Stadion slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání.
2.  Veřejnost může do areálu stadionu vstupovat pouze se souhlasem MFK, pouze v čase 

stanoveném tímto návštěvním řádem, nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím MFK 
a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

3.  Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které navštíví fotbalové utkání MFK Karviná.
4.  K dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu je oprávněn MFK, 

pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci policie.

§ 3 Pobyt na stadionu
1.  Na stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný 

opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. 
Každá osoba uvnitř stadionu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, 
jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím 
průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude ze stadionu 
vyveden.

2.  Stadion je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením utkání do 
uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno z organizačních důvodů 
jinak.

3.  Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. 
Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném pro 
příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo 
bezpečnostní služby, případně příslušníků policie.

4.  Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn 
pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na 
vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po 
zahájení dané akce.

5.  Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek, stejně tak 
jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se na stadionu, ztrácejí 
oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též 
příslušníky policie kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4 Vstupní kontrola
1.  Každý návštěvník je při vstupu na stadion povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke 

kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
2.  Pořadatelská nebo bezpečnostní služba, jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou – a to i při 

použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace 
alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných 
nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou 
představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla 
a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

3.  Na stadion je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost 
a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu stadionu. O zákazu vnášet takové 
předměty na stadion je oprávněn rozhodovat správce, pořadatelská nebo bezpečnostní služba, 
případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.

4.  Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu na stadion, nebo 
osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude 
umožněn vstup na stadion. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán 
vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté 
osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5.  Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje 
takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5 Chování na stadionu
1.  Uvnitř stadionu je každý návštěvník povinen chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval 

bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak, jako zařízení stadionu a dále svým chováním 
neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu 
akce, která právě probíhá.

2.  Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby 
jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3.  Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla 
slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet 
se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě 
porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně 
zakázaného jednání, z areálu stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

4.  Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty jsou návštěvníci povinni udržovat volné.
5.  Každá osoba vstupující na stadion souhlasí bez předchozího upozornění s bezplatným 

pořízením a využitím svého obrazu nebo podobizny jako součástí jakéhokoliv obrazového 
záznamu, přenosu či reprodukce akce pro komerční, propagační a jiné účely.

§ 6 Zákazy
1.  Návštěvníkům je zakázáno vnášet do areálu stadionu zejména následující předměty nebo jiné 

předměty obdobné povahy či účelu:
a)   rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál
b)  zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové 

či bodací zbraně
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví
d)  láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají  

z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu
e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr

f)  ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících 
odpalovacích zařízení

g) tyče pro vlajky či transparenty
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
j) zvířata
k) laser ukazovátko
l) kufry, velké tašky, batohy apod.
m)  fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či 

obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele Městského stadionu
2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
a)  vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům 

odporující slogany či zobrazení
b)  lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, 

zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy 
jakéhokoli druhu a střechy

c)  vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, 
místností funkcionářů)

d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice
f) ničit zařízení a vybavení stadionu
g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku MFK Karviná
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty
i)  konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat stadion jinou cestou zejména 

odhazováním věcí
j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení
k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové
či obrazové záznamy jak v prostoru stadionu, tak z průběhu akce
l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu
3.  Každý návštěvník, který poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz (§6 odst.1 a 2 řádu), a to včetně 

pokusu o porušení některého ze zákazu uvedených v bodě 1. a 2. tohoto § 6, je povinen, 
za každé takové jednotlivé porušení povinnosti zaplatit MFK Karviná smluvní pokutu ve výši 
25.000 Kč; smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu MFK Karviná, a to do pěti (5) dnů, od 
doručení výzvy k jejímu zaplacení; výše smluvní pokuty je přiměřená okolnostem a významu 
zajišťovaných povinností. MFK Karviná je vedle výše uvedené smluvní pokuty oprávněna 
požadovat po každém návštěvníkovi, který poruší výše uvedené zákazy a omezení, také 
náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, a to do skutečné výše 
způsobené škody /v celém rozsahu/ (ustanovení §2050 občanského zákoníku se vylučuje 
z aplikace) a dále k vydání věci, kterou byla vzniklá škoda způsobena nebo závadný stav 
vyvolán. MFK je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo 
výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též 
na dobu neurčitou vstup na stadion.

§ 7 Prodej a reklama
Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů 
jakož i skladování předmětů uvnitř stadionu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem 
MFK Karviná.

§ 8 Práva pořadatele / Dohled
Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce MFK Karviná a při akcích také 
pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie ČR.

§ 9 Odpovědnost za škody
1.  Vstup a užívání stadionu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. MFK Karviná 

odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě 
nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

2.  Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit MFK Karviná.

§ 10 Jednání proti předpisům
1.  Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny ze 

stadionu a postihnuty zákazem vstupu. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného 
přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

2.  Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti MFK Karviná, nebo 
pořadateli dané akce.

3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Ochrana osobních údajů
1.    Návštěvníci berou na vědomí, že celý objekt Městského stadionu v Karviné - Ráji je monitorován 

průmyslovými kamerami a že kdykoliv během pobytu v něm mohou být pořizovány jejich 
fotografie, obrazové a zvukové záznamy.

2.  Návštěvníci berou na vědomí, že MFK, a dále i Fotbalová asociace České republiky („FAČR“) 
a Ligová fotbalová asociace („LFA“), mohou jako správci zpracovávat osobní údaje každého 
návštěvníka, a to i bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv  
a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Účelem zpracování 
osobních údajů je zajištění bezpečnosti osob a majetku na stadionech, zamezení vstupu 
na stadiony osobám, které se dopouštějí na stadionech porušování návštěvních řádů či 
protiprávního jednání. Za tímto účelem mohou správci tyto osobní údaje předávat i jiným 
osobám, a to zejména dalším fotbalovým klubům.

3.  Zpracovávány mohou být osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa 
bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které 
je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní, a údaje o přijatých 
opatřeních a udělených trestech.

4.  Každý návštěvník, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování 
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu 
údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo 
požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat 
o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

§ 12 Účinnost
Tento Návštěvní řád fotbalových utkání MFK Karviná na Městském stadionu v Karviné-Ráji je 
účinný od soutěžního ročníku 2016/2017.
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1 B VLADIMÍR NEUMAN 10. 2. 2000

25 B ADAM FABISZ 25. 1. 2003

31 B JIŘÍ CIUPA 7. 5. 1998

3 O STYLIANOS KOKOVAS 6. 7. 2001

9 O DAVID MOTYČKA 10. 9. 2003

13 O MARTIN ŠINDELÁŘ 22. 1. 1991

16 O LUKÁŠ CIENCIALA 4. 2. 2001

18 O MARTIN ROLINEK 30. 6. 2000

21 O JAN ŽÍDEK 4. 7. 1985

23 O ADAM KRČÍK 16. 3. 1996

37 O DÁVID KRČÍK 28. 6. 1999

4 Z
CHUKWUDOZIE MALACHY 

CLEMENT
18. 1. 2003

6 Z SEBASTIAN BOHÁČ 27. 7. 2002

7 Z ALEŠ NEŠICKÝ 1. 6. 1992

8 Z DOMINIK SOUKENÍK 13. 7. 1999

11 Z JAKUB REZEK 29. 5. 1998

12 Z DOMINIK ŽÁK 30. 4. 2000

14 Z JAROSLAV MÁLEK 9. 7. 1991

17 Z MARTIN ZEDNÍČEK 16. 1. 2001

20 Z DANIEL BARTL 5. 7. 1989

22 Z JURAJ TEPLAN 7. 7. 2002

29 Z RAJMUND MIKUŠ 29. 11. 1995

32 Z LUKÁŠ BUDÍNSKÝ 27. 3. 1992

99 Z AMAR MEMIĆ 20. 1. 2001

24 Ú RAFIU ADEKUNLE DUROSINMI 1. 1. 2003

27 Ú MICHAL PAPADOPULOS 14. 4. 1985

28 Ú KACPER ZYCH 12. 5. 2002

1 B LUMÍR ČÍŽ 21. 4. 2000

29 B KRYŠTOF LASÁK 25. 8. 1996

— B MIKULÁŠ KUBNÝ 12. 9. 2004

5 O ZBYNĚK CELTA 4. 8. 2001

6 O JIŘÍ JANOŠČÍN 8. 10. 1992

16 O PATRIK HAITL 1. 3. 1998

17 O ADAM RYCHLÝ 25. 9. 1998

19 O MATĚJ HELEBRAND 19. 6. 1997

21 O JAN KADLEC 8. 2. 1999

32 O MILOŠ KOPEČNÝ 26. 12. 1993

7 Z SAMUEL ŠIGUT 31. 10. 2002

8 Z MICHAL BÍLEK 13. 10. 1997

9 Z RADIM DOSTÁL 16. 12. 2001

12 Z ADAM GORČICA 26. 5. 2001

14 Z DAVID MACHÁČEK 14. 6. 2000

20 Z SEBASTIAN LATOŇ 13. 5. 2002

23 Z BARTOSZ PIKUL 2. 11. 1997

25 Z ADAM ŠČUDLA 28. 12. 2001

37 Z TEODOR JANJUŠ 5. 4. 2001

10 Ú DENIS KRAMÁŘ 8. 8. 2003

11 Ú TOMÁŠ RATAJ 21. 3. 2003

22 Ú DANIIL DOLEČEK 8. 9. 2002

77 Ú JAKUB YUNIS 25. 3. 1996

SOUPISKY

HLAVNÍ TRENÉR TOMÁŠ HEJDUŠEK

ASISTENTI TRENÉRA
RADOMÍR KORYTÁŘ, 

MAREK BIELAN

TRENÉR BRANKÁŘŮ DAVID HAMPEL

KONDIČNÍ TRENÉR JURAJ KUBIŠTA

VEDOUCÍ MUŽSTVA STANISLAV HRUŠKA

LÉKAŘI
ZDENĚK VOJKŮVKA,

LUMÍR TOMALA

FYZIOTERAPEUTI
MARTIN KRÁSNÝ,

IVETA NAVRÁTILOVÁ

MASÉŘI
DAVID LEDVINA, 

ROMAN NEVRLA

KUSTOD EDUARD MURYC

HLAVNÍ TRENÉR ROMAN WEST 

ASISTENTI TRENÉRA
LUKÁŠ ČERNÍN, 

DAVID VAVRUŠKA 

TRENÉR BRANKÁŘŮ LUKÁŠ GODULA 

VEDOUCÍ MUŽSTVA DAVID BAIER 

FYZIOTERAPEUT PETR STUCHLÍK 

MASÉR KAREL BLOKEŠ 


